https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/94b5a03c-7e90-477a-93aa-8a5...

Ogłoszenie nr 500070046-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.
Skępe:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 627663-N-2017
Data: 05/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Skępe, Krajowy numer identyfikacyjny 91086656000000, ul. ul. Kościelna 2,
87630 Skępe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 878 521, e-mail
k.jaworski@skepe.pl, faks 542 877 204.
Adres strony internetowej (url): www.bip.skepe.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów do szkół podstawowych i
Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. w dni nauki
szkolnej na trasie nr 3: Przebieg trasy: SP Skępe, Sarnowo I Krzyżówki, Sarnowo II Las,
Sarnowo III Sklep, Franciszkowo I, Franciszkowo II, Łąkie szkoła oraz na przesiadkę w Łąkiem
do Szkoły Podstawowej w Skępem; Długość trasy: 46 km (dziennie); Liczba uczniów do
przewozu: 9 osób. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): Główny kod CPV: 60140000-1 Nieregularny transport osób 4. Podwykonawcy: 4.1.
Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 4.2.
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Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części
zamówienia, zobowiązany jest wskazać w Załączniku nr 1 zakres zamówienia powierzany
podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 4.3. Wykonawca ma prawo
podpisać umowę o podwykonawstwo na części zamówienia wymienione w ofercie
przetargowej jedynie w trybie określonym w art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Nie wyraża się
zgody na powierzenie całości lub części robót podwykonawcy w innym trybie, bez względu
na to, czy Zamawiający powziął i kiedy powziął informację o takim powierzeniu.
Zamawiający ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody. Do
zawierania umów o podwykonawstwo oraz rozliczeń z tego tytułu stosuje się również zapisy
art. 143a – 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.4. Podwykonawstwo nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim
zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami
samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów do szkół
podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. w dni nauki szkolnej na trasie nr 3: Przebieg trasy: SP Skępe, Sarnowo I
Krzyżówki, Sarnowo II Las, Sarnowo III Sklep, Franciszkowo I, Franciszkowo II, Łąkie
szkoła oraz na przesiadkę w Łąkiem do Szkoły Podstawowej w Skępem; Długość trasy: 46
km (dziennie); Liczba uczniów do przewozu: 9 osób. 2. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 3. Kody
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 60140000-1
Nieregularny transport osób 4. Podwykonawcy: 4.1. Zamawiający nie zastrzega żadnej części
zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 4.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć
podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w
Załączniku nr 1 zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku
takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez
udziału podwykonawcy. 4.3. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo na
części zamówienia wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie określonym w art.
647¹ Kodeksu cywilnego. Nie wyraża się zgody na powierzenie całości lub części robót
podwykonawcy w innym trybie, bez względu na to, czy Zamawiający powziął i kiedy powziął
informację o takim powierzeniu. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy,
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na którego nie wyraził zgody. Do zawierania umów o podwykonawstwo oraz rozliczeń z
tego tytułu stosuje się również zapisy art. 143a – 143c ustawy Prawo zamówień
publicznych. 4.4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników.
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